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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Pessoas com Necessidades Especiais I Código: HP 656 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 30 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Os diferentes modelos criados para compreender a deficiência e seus principais conceitos. As 
mudanças de paradigmas durante a história e suas implicações para a prática do psicólogo. 
Reflexão crítica sobre os sistemas de classificação das deficiências: problemas teóricos e 
práticos. Altas Habilidades e a Teoria das Inteligências Múltiplas. 
 

Justificativa   
 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia do 
COVID-19 e considerando a Res. 65/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas e 

síncronas serão propostas a seguir. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

A disciplina será divida em 3 módulos: 1) Aspectos históricos e conceituais; 2) Aspectos 
psicossociais; 3) A experiência da pessoa com deficiência e/ou doença crônica ao longo da vida 
e o papel do Psicólogo. 
 
As atividades de campo da disciplina serão organizadas de modo a realizar uma entrevista 
remota de cerca de 30 minutos com: 

a) uma pessoa com deficiência ou doença crônica ou altas habilidades;  
b) OU um familiar de uma pessoa com deficiência ou doença crônica ou altas habilidades; 
c) OU um profissional que trabalhe diretamente com o atendimento de pessoas com 

deficiência ou doença crônica ou altas habilidades 
Esta entrevista deve tratar da história da pessoa em relação ao diagnóstico da 
deficiência/doença crônica/altas habilidades; deve investigar como foi o acesso aos serviços da 
comunidade e as barreiras (sociais e físicas) que o entrevistado identifica para o grupo em 
questão. A entrevista será realizada através da internet e seu planejamento será orientado 
pelos monitores da disciplina. 
 
Sugestões de Tópicos: 
A. Deficiência Visual 
B. Deficiência Auditiva 
C. Deficiência Intelectual 
D. Epilepsia 
E. Diabetes 
F. Transtornos do Espectro Autista 
G. Lesão Encefálica Adquirida  
H. Paralisia Cerebral 
I. Demências 
J. Lesão Medular  
L. Altas Habilidades  
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OBJETIVO GERAL 
 
A disciplina de PNE I visa introduzir os conceitos básicos ligados às contribuições da psicologia 
para a compreensão da pessoa com deficiência, doenças crônicas e altas habilidades e, 
posteriormente, refletir sobre o papel do psicólogo no acompanhamento desta população. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O estudante deverá aprender sobre os diferentes paradigmas que fundamentaram a prática do 
psicólogo ao longo do tempo e refletir sobre o atual modelo teórico-prático proposto pela 
Organização Mundial de Saúde e seus desdobramentos no campo da psicologia (escolar, 
organizacional e saúde).   
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Inicialmente, todas as leituras recomendadas para o primeiro módulo estão disponíveis em 
pasta da disciplina na internet, documentos de domínio público (ONU, Ministério da Saúde e 
Educação, por exemplo) e textos disponibilizados no drive da disciplina. A plataforma da 
disciplina será o TEAMS. 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir do dia 3 
de novembro de 2020 e término na nona semana posterior, dia 31 de janeiro de 2021 (recesso 
entre os dias 21/12 à 17/01). As aulas síncronas ocorrerão nas segundas-feiras às 13:30-15:30. 
As atividades assíncronas serão compostas de filmes e vídeos previamente selecionados que os 
alunos deverão comentar (o guia para esta atividade será disponibilizado na plataforma).  
a) sistema de comunicação: será disponibilizado um email específico para contatar o docente e 
os monitores da disciplina (pnei_ufpr@yahoo.com). As atividades que comprovam frequência 
deverão ser enviadas exclusivamente através deste email até as 12h da sexta-feira de cada 
semana.  Os encontros semanais ocorrerão através de equipe formada no Microsoft Teams. Os 
textos recomendados serão postados na “Equipe” da plataforma. Os recursos da UFPR Virtual e 
os materiais da disciplina serão apresentados pelo docente e monitores na primeira semana de 
aula, quando as atividades síncronas e assíncronas serão detalhadas. 
Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um email relatando a dificuldade 
deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as atividades e conteúdos sejam 
repassados para o mesmo. 
 
b) modelo de tutoria: O docente e seus professores convidados realizarão as atividades síncronas 
de discussão e debate. Um monitor será solicitado para realizar o acompanhamento dos alunos 
em horários de disponibilidade para responder às dúvidas sobre os textos recomendados e as 
atividades.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Textos e as orientações para cada atividade 
serão disponibilizados no Teams ou em drive. Os links para Filmes e vídeos serão colocados no 
“material da disciplina”.   
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar esta 
disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, registro na plataforma MOODLE, email 
pessoal registrado na ufpr e acesso regular à internet. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: durante a primeira semana de aulas os monitores agendarão orientações para cada 
tipo de atividade (Como ler e resumir os textos disponibilizados? Guia prático para fazer uma 
resenha crítica.) As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de email, durante o 
chat da turma com o monitor e em horários previamente agendados de encontros virtuais. 
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f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência somente será 
realizado através de entrega de atividades semanais como resenhas de textos abordados na 
atividade síncrona e atividades relacionadas.  
 
g) indicação do número de vagas:  30 vagas 
  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliação 1 - Análise de filme (20 pontos)  
Uma lista de filmes sobre pessoas com deficiência, doenças crônicas e altas habilidades será 
disponibilizada. Até o dia 30 de novembro o aluno deverá escolher um filme para assistir e 
comunicar sua escolha para o docente. Um roteiro de análise do referido filme será 
disponibilizado e o relatório da análise do filme escolhido deverá ser entregue até o dia 17 de 
dezembro através do email da disciplina (pnei_ufpr@yahoo.com ). O arquivo deve ser nomeado 
da seguinte forma: AV1_NOMECOMPLETO 
 
Avaliação 2 - PROVA (50 pontos) para ser realizada em casa. Esta prova será dissertativa 
com consulta e o aluno terá 4 dias úteis para entregá-la através de email. A prova será 
disponibilizada pelo docente no dia 18 de janeiro de 2021 e o aluno deverá entregá-la via email 
da disciplina até o dia 22 de janeiro de 2021. O arquivo deve ser nomeado da seguinte forma: 
AV2_NOMECOMPLETO 
 
Avaliação 3 - Relatório da entrevista (30 pontos) – Atividade de campo 
 
A atividade prática da disciplina (30 horas) consistirá em organizar uma entrevista onde 
informações sobre diferentes serviços de atendimento em diferentes áreas (por exemplo, 
saúde, educação e comunidade) para um determinado grupo ou pessoa. A turma será 
subdividida em grupos de alunos e as orientações serão realizadas e dúvidas dirimidas 
semanalmente através de chats e e-mails. Cada aluno deverá entregar um relatório e o 
vídeo/áudio da entrevista. Este relatório deverá ser entregue até o dia 25/01/2021 pelo email da 
disciplina. O arquivo deve ser nomeado da seguinte forma: AV3_NOMECOMPLETO 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/ 

 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/323-secretarias-

112877938/orgaos-vinculados-82187207/12892-pessoas-com-deficiencia 

 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-com-deficiencia  

 
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32300 
 

https://www.crpsp.org/uploads/impresso/2493/uPeYNEH4PE4ZixoO-0riLTCGdaM3ZAkF.pdf 
 

 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Notas introdutórias ao tratado 

incorporado nos termos do art. 5º, §3º, da CF/88);  

Lei 7.853/89 (Integração social da pessoa portadora de necessidades especiais);  

Decreto 3.298/99 (Regulamento da Lei 7.853/89); Lei 10.098/00 (Promoção da acessibilidade 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03);  

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96);  

Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91);  

Lei 10 .436/02 - LIBRAS;  

mailto:pnei_ufpr@yahoo.com
https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12892-pessoas-com-deficiencia
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12892-pessoas-com-deficiencia
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-com-deficiencia
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32300
https://www.crpsp.org/uploads/impresso/2493/uPeYNEH4PE4ZixoO-0riLTCGdaM3ZAkF.pdf
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Lei 12.764/12 - Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; 

Declaração de Salamanca 

Decreto 3.298 – Sobre a Política Nacional para a integração da pessoa com deficiência 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

 

 Amiralian, Maria Lúcia Toledo Moraes. (2004). Sou cego ou enxergo?: As questões da baixa 

visão. Educar em Revista, (23), 15-28. https://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.329 

 

_____. A deficiência redescoberta: a orientação de pais de crianças com deficiência visual. Revista 

Psicopedagogia, v. 20, n. 62, p. 107-115, 2003. 

 

Royo, M. A. L., & Urquizar, N. L. (2012). Bases Psicopedagógicas da Educação Especial. Petrópolis: 

Vozes. 

 
 

 

 

Professor da Disciplina: ________________________________________________________________ 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): __________________________________ 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1. Atividades teóricas síncronas:  

Total de 18 horas 

 

Aula 1 – 9/11 – Aspectos Históricos e Conceituais 

Aula 2 – 16/11 – Aspectos Históricos e Conceituais 

Aula 3- 23/11 – A Classificação Internacional de Funcionalidade - OMS 

Aula 4- 30/11 – Aspectos psicossociais: preconceito e reação à deficiência 

Aula 5- 07/12 - Aspectos psicossociais: família e comunidade 

Aula 6- 14/12 - O psicólogo e as altas habilidades 

17/12 – ENTREGA DA AVALIAÇÃO 1 

Aula 7- 18/01 - O psicólogo e as deficiências sensoriais e físicas 

22/01 – ENTREGA DA AVALIAÇÃO 2 

Aula 8- 25/01 - O psicólogo e as doenças crônicas  

Aula 9- 01/02 - ENTREGA AVALIAÇÃO 3 

Reflexões finais 

 

2. Atividades teóricas assíncronas: total 12 horas 

TAREFAS DE FREQUÊNCIA – para computar frequência semanal  

Certificados de atividades em eventos da área também podem ser aceitos após aprovação 

docente. 

 

3. Atividades práticas síncronas: estas serão agendadas em pequenos grupos (6 horas) 

Semana do dia 16/11 – primeira orientação para trabalho sobre filme  

https://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.329
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Semana do dia 30/11 - segunda orientação para trabalho sobre filme 

Semana do dia 7/12– primeira orientação sobre entrevista 

Semana do dia 14/12 – segunda orientação sobre entrevista 

Semana do dia 18/01 – terceira orientação sobre entrevista – redação de relatório 

 

4. Atividades práticas assíncronas: 24 horas 

a) Entrevista remota sobre vivência e serviços da comunidade.  

b) Assistir filmes recomendados e realizar atividade guiada. 

 

 

 
 


